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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA – CBME 
 
 
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as entidades filiadas e as 
associadas, as entidades de prática desportivas filiadas à uma federação estadual (os clubes e 
associações) e os atletas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 13 de abril de 
2019, às 14:30 horas na Sala de Cultura da Serra do Cipó, Rodovia MG 010 km 97 n° 3850, 
Santana do Riacho - MG, 35847-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
Conselho Técnico 

• Informes sobre os membros do conselho técnico, Seminário de ancoragens fixas em 
áreas naturais e Programa de qualificação de profissionais em montanhismo 

Trilhas de Longo Curso 
• Debate sobre as trilhas de longo curso, Sistema Brasileiro de Trilhas de Longo 

Curso e Caminho da Mata Atlântica: portaria interministerial, fortalecimento da 
atuação das federações e CBME, adesão aos princípios e valores do montanhismo 
brasileiro, consideração à ética e tradições do montanhismo 

Parcerias CBME 
• Programa de benefícios para associados 
• Parcerias com entidades-membros e com organizações externas - Bonier, Acceso 

PanAm, Hilti, potenciais apoiadores 
Deliberação sobre o documento sobre política de conflito de interesse 
Campeonatos de escalada 

• Formatos possíveis 
• Campeonatos regionais e brasileiro 
• Relacionamento com a Associação Brasileira de Escalada Esportiva 

Semana Brasileira de Montanhismo 
• Informe sobre a organização da 3a edição e deliberação sobre a situação  
• Papel da CBME 

Atuação e agenda com o governo federal 
• Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, incluindo o caso do plano de manejo do 

Parque Nacional de São Joaquim 
• Secretaria Nacional de Esporte  
• Ministério do Turismo 

Gestão CBME 2019-20 
• Prioridades 
• Propostas de trabalho 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
Renata Burlamaqui Bradford 
Presidente CBME 
 


